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  تاریخ علم، نقشۀ راه

یم. اگرچه امــروزه  شت سرگذاش رسی زود و سریع به آن را  دو دهۀ عصر اطالعات و دس

رسی به فیزیک و مواد حامل اطالعات مانند کاغذ امری صعب و مشکل شــده، لــیکن  دس

رای کشــف و کــاوش و جســت و جــو  ترنت راه را  فضای مجازی و سرعت روزافزون ای

ر عهدۀ مخاطبان نهاده است.دوچندان کرده و مد رداری از اطالعات را    ریت بهره 

زشکی  اری در تاریخ  س اد دکتر مهدی محقق که مقاالت  بنده بارها این جمله را از اس

ه یده ام که  نوش امۀ «اند ش ش رازی مؤلف دا ّرة الدقطب الدین ش
ُ
ّرة التاج لِغ

ُ
گویــا در  اجبّ د

ه رماست است همین کتاب نوش رای آیندگان خود آثا که  ر ما که  ر جای بگذاریم تا  ری را 

اوردی نداشخ رای ما دس گانمان  ر ماست کــه ...»  اند هرده نگیرند و نگویند گذش و حال 

زنیم و حاصل ک رراوراق عتیق تاریخ علم را ورق  رکاویم و  نیان را  ش م و به وششهای پ س

اری از محصوالت فکری و علمی نیاکان سل امروز معرفی کنیم. اگرچه تاریخ مصر س ف 

اوردهای نوین علمی جایگزین آنها شده ردی ندارد و دس ، اما است منقضی شده و هیچ کار

شــان دهنــدۀ  شمندان دورۀ اسالمی، مــی توانــد  این موضوع یعنی بازنگری به تحقیقات دا

رانی و اسالمی(عربی)  شمندان ا شگی و مطالعات دا و چراغ راهی باشد تاریخ تحول اند

ر کنند. ش رای تداوم راه آنها کوششهای خود را ب   که آیندگان 

ز شهریاری که مطالعات زیادی زنده یاد  رو ران انجام داده  دربارۀدکتر  تاریخ علم در ا

زمانی که در اروپــای غربــی، جهــل «د: نوآوریهای ابوریحان بیرونی می گویاست، درمورد 

ری از علم در هی میقرون وسطایی حکومت  خــورد، جــز  چشــم نمی جای دنیا به چکرد و ا
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دند کــه از آن میــان،  ــران درخشــ شمندانی بنام در ا سوسوهایی از علم در هند و چین، دا

ابوریحان کسی بود که جز به تجربه هــیچ چیــز را قبــول  .»ابوریحان بیرونی شاخص است

س بیکن  س له  میتجربــه  ۀرا که سرچشمکه او نداشت. فرا ــس از او مســ داننــد، قرنهــا 

اری  . ابوریحانتجربه را مطرح کرد س از اولین کسانی است که به پیداکردن وزن مخصوص 

ه کرده که اخــتالف  و آن رداختاز اجسام  چنان وزن مخصوص این اجسام را دقیق محاس

ه آنها با وزن مخصوص شمندان قرون اخیر با وسایل جدید خود محاس انــد  کرده هایی که دا

ار ناچیز است ــران و  درگذشــتابوریحان بیرونی که امسال هزارمین ســال  .س او را در ا

رانی است. اکنون امث ش جهان ا ارگان دا ال زنده یاد جهان جشن خواهند گرفت، یکی از س

زۀ مریم میرزا رنده جا ین زن  ــرچم افتخــار  المللی ریاضی فیلدز بینخانی نخس است که 

ران را  رافراشت. بی شــک ا ش ریاضی جهان  ۀ دا
ّ
ر قل خــانی ادامــه مــریم میرزابار دیگر 

 بعــد از  دهندۀ راه ابوریحان بیرونی
ً
ــران خصوصــا هاست. اگرچه توجه به تاریخ علــم در ا

نیان روی آورده ش شهای پ ن دا س سل جدید به دا ، است انقالب اسالمی دوچندان شده و 

رای معرف اری  س س هنوز کارهای  ــران بایــد صــورت گیــرد. تأســ ی مشــاهیر علــم در ا

امه هایی چون  ش شگاه تهران و تألیف دهها کتاب و مقاله در دا ۀ تاریخ علم در دا ژوهشکد

امه مرحوم مصاحب و  ش امدا ش رو  جهان اسالم ۀدا زرگ اسالمی ةدا .. راه و.. المعارف 

راناسالم و میراث علمی و  تاریخ علماندازی مجلۀ  کوششهایی است که در این  از جملۀ ا

ه را بازنمایانــده  اوردهای مفاخر علمی گذش روز یافته و گوشه ای از دس چهل سال مجال 

شار  ۀاست. در این زمینه مؤسس ر ان  ۀشماره دوفصــلنام ۱۴ژوهشی میراث مکتوب عالوه 

ژوهشگر کوشا جناب دکتر محمد بــاقری ایــن  میراث علمی شور و  که به همت دوست دا

ده، رساله ، زیــج یمینــیها و کتابهای متعدد دیگری را از جمله  شریه بدین جایگاه رفیع رس

ش، المنجمین روضة الجمــاهر ابوریحان بیرونی،  اآلثار الباقیه عن القرون الخالیه، جهان دا

خواجــه نصیرطوســی،  التذکرة فــی الهیئــة، النجاره بوزجانی، وننورالعی، فی الجواهر بیرونی

د کاشانی،  رسالۀ محیطیۀ ورالمنجمینغیاث الدین جمش ه دس ، .....   به زیــور طبــع آراســ

  است.

شــمندان خــارجی و کوششــهای علمــی  میراث علمیمجلۀ  در نظر دارد تحقیقــات دا

رانی را معرفی و گزارش کند و البت رای بهبود و ارتقای ســطح علمــی ژوهشگران جوان ا ه 

هادهای محققان و مخاطبان ارجمند نخواهد بود. ش   خود بی نیاز از نظرات، انتقادات و پ

  




